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Prestação de contas e assistência 
da Educação Especial – visão geral
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Componentes da supervisão geral



4

Supervisão geral

• Foco principal:
• Resultados educacionais

• Resultados funcionais
Consulte 34 C.F.R. § 300.600

“…de modo que que todo(a) aluno(a) seja preparado(a) para ter êxito 
no Ensino Superior, competir na economia global, e entender os 
direitos e as responsabilidades dos cidadãos norte-americanos e, ao 
fazê-lo, eliminar todas as lacunas de proficiência.”
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Determinações de 

Educação Especial

• A IDEA exige que o DESE faça 
determinações anuais de Educação 
Especial. 

• Atendeu aos requisitos (MR)

• Necessita de assistência (NA)

• Necessita de intervenção (NI)

• Necessita de intervenção significativa 
(NSI)

Consulte 34 C.F.R. 300.149
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Por que as determinações são importantes?

 Elas fornecem informações claras e acionáveis às famílias, membros da 
comunidade e ao público sobre o desempenho do distrito e da escola 

 Direcionam recursos e assistência
 Identificam distritos e escolas que necessitam de assistência ou intervenção 

além daqueles que estão tendo êxito 
 Alinham-se com às prioridades do estado e atendem aos requisitos federais

Consulte Perguntas frequentes sobre as determinações da LEA sobre a necessidade de assistência técnica ou 
intervenção em Educação Especial
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Como as determinações são feitas
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Massachusetts usa um critério de avaliação de 
determinação da LEA 

• O critério de avaliação inclui sete medidas: 
 Índice anual de evasão escolar 
 Índice de graduação de grupo de 5 anos 
 Conformidade de monitoramento das escolas públicas
 Cartas de constatação do Sistema de resolução de problemas 

emitidas por 1000 alunos com deficiências 
 Indicadores de conformidade SPP/APR (4B, 9 e 10) 
 Indicadores de desempenho SPP/APR (5 e 6) 
 Dados de desproporcionalidade significativa
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As LEAs recebem pontos por cada medida

Pontos
Índice anual de evasão 

escolar

(2021)

Índice de graduação de 

grupo de 5 anos

(2020)

Pontos x 1,5

Conformidade de 

monitoramento das 

escolas públicas

(Ano letivo de 2021-

2022)

Cartas de constatação 

do Sistema de 

resolução de 

problemas emitidas 

por 1000 alunos com 

deficiências

(Ano letivo de 2021-

2022)

Plano estadual de 

desempenho da 

Educação 

Especial/Relatório 

anual de desempenho 

(SPP/APR) Indicadores 

de conformidade 

(4B, 9, e 10)

(Ano letivo de 2020-

2021)

Plano estadual de 

desempenho da 

Educação 

Especial/Relatório 

anual de desempenho 

(SPP/APR)  

Indicadores de 

desempenho (5 e 6)

(Ano letivo de 2021-

2022)

Pontos x 1,5

Dados de 

desproporcionalidade 

significativa

(Ano letivo de 2021-

2022 e Ano letivo de 

2022-2023)

4 Índice anual de 

evasão escolar de 

alunos com 

deficiências igual ou 

inferior ao de todos 

os alunos do estado 

(1,5%)

Índice de graduação 

de grupo de 5 anos 

de alunos com 

deficiências igual ou 

superior ao índice 

de todos os alunos 

do estado (91%)

Nenhuma 

constatação de 

descumprimento de 

Educação Especial 

na revisão anterior 

de Monitoramento 

focado em níveis 

(TFM)

Menos de 1 carta de 

constatação emitida 

(por 1000 alunos 

com deficiências) 

Nenhuma 

constatação de 

conformidade

Índice de inclusão 

total combinado de 

75% ou superior 

para alunos de 3 a 

21 anos

Nenhum status em 

ambos nos últimos 

2 anos

3 Índice de evasão 

escolar anual de 

alunos com 

deficiências igual ou 

inferior ao índice de 

alunos com 

deficiências do 

estado (2,4%), mas 

acima do índice de 

todos os alunos do 

estado (1,5%)

Índice de graduação 

de grupo de 5 anos 

de alunos com 

deficiências igual ou 

superior ao índice 

de alunos com 

deficiências do 

estado (79,3%), mas 

abaixo do índice de 

todos os alunos do 

estado (91,0%)

1 a 2 constatações 

de não 

conformidade com a 

Educação Especial 

na revisão anterior 

do TFM

1 a 2,9 cartas de 

constatação 

emitidas (por 1000 

alunos com 

deficiências) 

Status de Em risco 

para qualquer 

indicador 1 (4b, 9, 

10). Todos os outros 

devem ser 

identificados como 

Sem status

Índice de inclusão 

total combinado de 

50% a 74,9% para 

alunos de 3 a 21 

anos

 Status de Em 

risco em 

ambos nos 

últimos 2 anos 

ou

 Em risco em 1 

dos últimos 

dois anos e 

Sem status em 

1 dos últimos 

2 anos  
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As LEAs recebem pontos por cada medida -
continuação

Pontos
Índice anual de evasão 

escolar

(2021)

Índice de graduação de 

grupo de 5 anos

(2020)

Pontos x 1,5

Conformidade de 

monitoramento das 

escolas públicas

(Ano letivo de 2021-

2022)

Cartas de constatação 

do Sistema de 

resolução de 

problemas emitidas 

por 1000 alunos com 

deficiências

(Ano letivo de 2021-

2022)

Plano estadual de 

desempenho da 

Educação 

Especial/Relatório 

anual de desempenho 

(SPP/APR) Indicadores 

de conformidade 

(4B, 9, e 10)

(Ano letivo de 2020-

2021)

Plano estadual de 

desempenho da 

Educação 

Especial/Relatório 

anual de desempenho 

(SPP/APR)  

Indicadores de 

desempenho (5 e 6)

(Ano letivo de 2021-

2022)

Pontos x 1,5

Dados de 

desproporcionalidade 

significativa

(Ano letivo de 2021-

2022 e Ano letivo de 

2022-2023)

2 Índice anual de 

evasão escolar de 

alunos com 

deficiências de 2,5% 

para 4,9% 

Índice de graduação 

de grupo de 5 anos 

para alunos com 

deficiências de 

66,7% para 79,2% 

3 a 4 constatações 

de não 

conformidade com a 

Educação Especial 

na revisão anterior 

do TFM

3 a 3,9 cartas de 

constatação 

emitidas (por 1000 

alunos com 

deficiências) 

Identificado por 

qualquer indicador 

1 

Índice de inclusão 

total combinado de 

35% a 49,9% para 

alunos de 3 a 21 

anos

Identificado em 

apenas 1 dos 

últimos 2 anos

1 Índice anual de 

evasão escolar de 

alunos com 

deficiências igual ou 

superior a 5% 

Índice de graduação 

de grupo de 5 anos 

de alunos com 

deficiências abaixo 

de 66,7%  

5 ou mais 

constatações de não 

conformidade com a 

Educação Especial 

na revisão anterior 

do TFM

4 ou mais cartas de 

constatação 

emitidas (por 1000 

alunos com 

deficiências) 

Identificado por 2 

ou mais indicadores 

Índice de inclusão 

total combinado 

abaixo de 35% para 

alunos de 3 a 21 

anos

Identificado em 

ambos os últimos 2 

anos
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Cálculo

Soma dos pontos ganhos em todas as categorias 
com dados relatáveis

=
Porcentagem de determinação de 
Educação Especial

Número total de pontos possíveis em categorias 
com dados relatáveis

Atendeu aos 

requisitos (MR)

Necessita de 

assistência (NA)

Necessita de 

intervenção (NI)

Necessita de 

intervenção 

significativa (NSI)
Porcentagem de 

determinação de Educação 

Especial 

75 – 100

Porcentagem de 

determinação de Educação 

Especial 

65 – 74,9

Porcentagem de 

determinação de Educação 

Especial 

0 – 64,9

Incumprimento 

significativo de uma 

condição de elegibilidade 

da LEA sob a Parte B da 

IDEA (300.200-300.213)
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O que acontece se o DESE determinar um distrito como NA 
ou NI? 

Se o DESE determinar que um distrito não atende aos requisitos da IDEA: 
1. O DESE deve proibir este distrito de reduzir sua manutenção do esforço de acordo 

com 34 CFR § 300.203em qualquer ano fiscal. Consulte 34 C.F.R. § 300.608.
2. Os estados devem refletir a maioria, mas nem todas, das medidas de aplicação

descritas na IDEA para OSEP se aplicam aos estados. Consulte 34 C.F.R. § 300.600.
3. Os estados devem exigir que os distritos preparem e implementem um plano de 

medidas corretivas ou plano de melhoria. Consulte 34 C.F.R. § 300.600.
4. Os estados não estão impedidos de usar qualquer outra autoridade disponível para 

monitorar e fazer cumprir as exigências da IDEA. Consulte 34 C.F.R. § 300.608.

Para obter informações adicionais consulte o Memorando da Política de Educação Especial do Ano letivo de 2022-2023 -
3: 2022-2023 Determinações de necessidade de assistência técnica ou intervenção de Educação Especial
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LEAs com NA

• Participação obrigatória de:
• Webinar(s) de assistência técnica. Veja o webinar do ano passado
• Análise de causa raiz local e planejamento de melhoria na(s) área(s) de 

necessidade identificada(s) pelo critério de avaliação. 

• O Departamento assegurará que:
• A LEA seja priorizada para oportunidades de desenvolvimento profissional. 
• Haja uma abordagem coordenada para fornecer assistência técnica. 

• Este ano:
• A LEA também será atribuída a um contato para responder a perguntas e 

direcionar as LEAs aos recursos. 
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LEAs com NI

• Participação obrigatória de:
• Webinar(s). Veja o webinar do ano passado.
• Análise de causa raiz local.
• Planejamento de melhoria na(s) área(s) de necessidade identificada(s) pelo critério 

de avaliação. 
• O projeto Ganhar dinheiro importa (M3). 

• O Departamento assegurará que:
• A LEA receba um contato de determinação de Educação Especial para revisar os seus 

dados e desenvolver um plano para fornecer intervenções específicas e assistência 
técnica. 

• A LEA seja priorizada para oportunidades de desenvolvimento profissional. 
• Haja uma abordagem coordenada para fornecer assistência técnica. 
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LEAs com NSI

• Participação obrigatória de:
• Webinar(s). Veja o webinar do ano passado.
• Análise de causa raiz local.
• Planejamento de melhoria na(s) área(s) de necessidade identificada(s) pelo critério 

de avaliação. 
• O projeto Ganhar dinheiro importa (M3). 

• O Departamento assegurará que:
• A LEA receba um contato de determinação de Educação Especial para revisar os seus 

dados e desenvolver um plano para fornecer intervenções específicas e assistência 
técnica. 

• A LEA seja priorizada para oportunidades de desenvolvimento profissional. 
• Haja uma abordagem coordenada para fornecer assistência técnica. 

• O Departamento assumirá qualquer outra atividade de aplicação 
considerada necessária.
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Perguntas e comentários


